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 چکیده

گذ دهه یر  دشیهای ویدورهای  هایسدا  با توجه به افزایش و روند  رو بده ر د   شینیددر  یر  د 

 دشیها   گوندهایبر پ  آن افزایش ضایعات انسان  و سدره  بدوین رود یفدب لبادده یر و ی توسعهیرحا 

. با توجه به میوزیت  شیسهان گیگان یر  وی میفب پسمان  به عروان یک موضوع اصل  مطیح  یاب مکان

یفب پسمان  یک موضدوع بسددار مشدر یر ایدب  یاب مکاناسهان گلسهان و افزایش رو به ر   جمعده  آن  

. پژوهش حاضی ال استیفب پسمان  یر  شیسهان گیگان  یاب مکان. ه ف ایب پژوهش با   م شیسهان 

و ا لاعات موجوی ال  ییق میاجعده  هایایه. گدیی منظی ماهدت یر یسهه تحقدقات توصدف  و تحلدل قیار 

یفدب  یداب مکانبدیای  و ال  ییق پیسیرامه تشده و اسهخیاج گییی ه اسدت. هایتسابه وهابخانه  ایارات  

بشیه گیفهه   ه است. بدا  ANNو  AHPم    5 اخص و  77پسمان  یر  شیسهان گیگان با اسهفایه ال 

 هایقسدمتمکان بیای یفب پسمان   تییبنامراسبعروان ویی  توان م ANNو  AHP  هایم  توجه به 

آب لییلمدر   نزییک  بده فیویگداه   یهاچاهبه نزییک   توان موه ال یدایل آن  با   م ماد   شیسهان 

آسفادهه و روسدهاها  هایراه راس  نامراسب  نزییک  ولا  لمدبنزییک  به سه  شی گیگان  جلدب و سیخب

م   میخص گییی ه است مح ویه هزار پدچ به عردوان  5ا اره ویی. یر لمدره یفب پسمان  یر گذ هه  هی 

 یه است. مکان بسدار نامراسب بیای یفب پسمان  بو

 .ANN ،AHPیفب پسمان    شیسهان گیگان  هزار پدچ   :هاواژهکلید

                                                             
     Email: s.emadodin@gu.ac.ir                                                                               02775101052و : نویسر ه مسئ 7
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 مقدمه-9

با وقوع انقلاب صرعه   تغددی و تحودات  یر لمدره  شی و  شیسالی صورت گیفهه و اوثی جمعددت بده سدمت 

مان  مخهلف ل هاییوره شیهای مخهلف جشان  ر   جمعدت را یر . (7121  7اد یر سدف) ان   ه شیها گییزان 

ایب ر   و توسعه  شیسدالی یر اوثدی ویدورهای جشدان بده  (5050  1و سدوراماویییر 5)مجوم ار ان وییهتجیبه 

عروان ویی امیول بدش ال  توان مبه  وری وه (؛ 5002و همکاران   4تب یل   ه است )یاووپ ورهی دیقابلغفیآیر ی 

ایب رون  رو به ر   تحودات مهعد یی را (. 5074  2لمان ملل)سا ورر  مندم  ال جمعدت جشان یر  شیها لن گ  

(. دالم به ذوی است ر   جمعدت 7120)هاییل  و همکاران    ون  م روروبهبا ندالهای ج ی   یائماًو  ورر  متجیبه 

و  6)وبدی با   م روروبهبا سیعت بدیهیی نسبت به ول ویورهای توسعه یافهه  توسعهیرحا  شیی یر ویورهای 

(. 5072و همکداران   1)یایا دوور با   م(. یر واقع ر    شیی  یر ایب مرا ق پ ی های  راخهه   ه 5050خان  

و  8و جشان  یا دهه اسدت )بداریو ایمرطقهمحل    هایمقداسیر  لیستمحدطبی  ایگسهییهبسدار  دیتأث شینیدر  

مطیح بویه است  محدط لیستاره به عروان یک نگیان  جام   شیی همو هایلباده(. بای  عروان ویی 5001  2یمچل 

به معضلات و میکلات یفب پسمان  ا اره  توان م(. ال جمله میکلات ر    شینیدر  5050و همکاران   70)آیرجو

)اجهماع  و  با   نمال یی گاه مشر س  بش ا ت  یفب پسمان  یک مسئله عایی  (5076  75و سدرگ 77ویی )چایوهان

بحیان  بیای  شیها بویه  حا یرعدبو پسمان های جام   شیی یک جییان تیودب  و  هالباده (.758: 7121همکاران  

ال   وی م بدر پدشودلوگیم افزایش یافهه است و  765ودلوگیم به الای هی نفی یر رول به  0664تودد  لباده ال  است.

 مریدأ(. 5072و همکداران   71افزایش یابد  )سدلطان  0525مدلداری تب تا  565مدلداری تب تودد  لباده یر سا  به  761

 با د  مدبدیهی میتبط با بدمارسدهان  صدرایع  میاودز بدالار توددد   توسعهیرحا تودد    ه یر ویورهای  هایلباده

آسددای  یر مد یییت یفدب  توسدعهیرحا (؛ همچردب  بسداری ال  شیهای ویورهای 5050و همکاران   74)حسدب

پسدمان های ایجدای  د ه  رد هیفزا( مدزان 5001و همکاران   72هسهر  ) ارهودای روروبهت ج ی پسمان  با میکلا

                                                             
1 Sefoldini 

2 Majumdar 

3. Sivaramakrishnan 

4 Yaakup 

5 United Nation  
6 Kabir 

7 Dadashpoor 

8 Barredo 

9 Demicheli 

10 Aderoju 

11 Chauhan 

12 Singh 

13 Soltani 

14 Hussien 

15 Sharholy 



 782           ...                              یال م دشابا اسهفایه  ییفب پسمان   شی  ابیمکان                                       نشر سا 

    
(. 5002و همکداران   7)مقد م  ون  نمبه یرسه  ورهی  و م یییت  معموداًتوسط  شینیدر  سییع یر ایب ویورها 

و  تییبحسداسان  یک  ال   م یییت یفب پسمتوسعهیرحا با ایب رون  رو به ر   جمدعت یر ویورهای  روالایب

(. ع م م یییت یفب پسمان  خطیات مسهقدر و 5074و همکاران   5)قدان  با   مموضوعات حا  حاضی  تییبمشر

(. با 5004و همکاران   1و هر بیای حدوانات و گداهان یر پ  یا هه است )ا کاریان هاانسانغدیمسهقدم  را هر بیای 

 با   م ریزیبینامهیک سایت مراسب بیای یفب پسمان   بخی  مشم  یر فیآیر  توجه به مطادب ذوی   ه  انهخاب 

 توان  مو راهبییهای مراسب یر م یییت پسمان  جام   شیی  ریزیبینامه(. یر واقع 5076و همکاران   4)پاساداری

رصیهای تیکدل ع وهالآنجای (. 5050را واهش یه  )آصف  و همکاران   محدط لیستهزیره اقهصایی و خطیات 

بیخوریار  ایگسهییهیهر ه م یییت یفب پسمان  با یک یگی ارتباط یارن   مکان یفب پسمان  جام   شیی ال اهمدت 

همچدون صدرعه    هدای فعاددت(. یر ویور ما رون  رو به ر   جمعدت و توسعه 7120است )هاییل  و همکاران  

هزار تب  60وه رولانه بدیهی ال  ایگونهبهیر  شیها   ه است؛  ئ لاتجاری و خ مات  باعث تودد  مقاییی لیایی موای 

( و ترشا 7126و انصاری   پدوسهه گی) با   موه ایب مق ار نسبت به ییگی ویورهای جشان بدیهی   وی ملباده تودد  

(. یفب 7125 )لمان  و همکاران   ون  میرص  یفب  25و  گدین  میرص  پسمان های  شیی موری بالیافت قیار  8

)هاییل  و همکداران   گدیی مسولان ن  یفب یر لمدب و تلربار صورت  هایرودبا  معموداًلباده یر  شیهای اییان 

یفب لباده ق یم  با توجه به تودد  انبوه پسمان  همواره وارای  دالم بیای یفب پسدمان  را  هایمحل(؛ همچردب 7120

 7116(. اسهان گلسهان بع  ال سا  5050و همکاران   2)دخر ه ان بویه روروبه ایع ی هن ا هه و همواره با میکلات 

ال اسهان مالن ران به میوزیت گیگان به عروان یک اسهان ج ا  معیف  گییی . ال  یف  بع  ال به میوزیدت  دراخهه 

یه است؛ به  وری وه بو روروبه  ن  شی گیگان یر اسهان گلسهان  ایب  شی و  شیسهان همواره با افزایش جمعدت 

. ال  یف  ییگی مکان یر نظی  وی م شی و  شیسهان اسهان گلسهان معیف   تییبپیجمعدتیر حا  حاضی به عروان 

ایب مح ویه  وهالآنجای گیفهه   ه بیای یفب پسمان  یر  شیسهان گیگان یر گذ هه  مح ویه هزار پدچ بویه است؛ 

ما یر ایب پژوهش سع    وی مو به عروان یک مکان تفییح   راخهه  دییگ نمصورت  ایلبادهیر حا  حاضی یفب 

علاوه بی میخص   ن مکان مراسب بیای یفب پسمان  یر  شیسهان گیگان  تعددب وردر آیا مح ویه  ایریا هه بی آن

 خوب  بیای یفب پسمان  بویه است؟! یمح ویههزار پدچ یر گذ هه  

                                                             
1 Moghadam 

2 Ghiani 

3 Askarian 

4 Pasalari 

5 Lokhande 
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 پیشینه پژوهش -2-9

 مهع یی بیای یفب پسمان  جام  صورت گیفهه است. یهاپژوهشفیامل  همواره  یر سطح مل  و
 

 پیشینه پژوهش -9جدول 

 نتیجه پژوهش مورد بررسی سال محققین

 و همکاران 7ادکیایاغ 
یفع پسمان  یر سلدمانده عیاق  با  یاب مکان

چر معداره  گدییتصمدر هایم  تکده بی 

 (WLCو رود )

یفب پسمان  یر نظی گیفهه   ه بوی وه هفت محل بیای 

 تطبدق یاری.  محدط لیستبا معدارهای علم  و 

 و همکاران  5هیرا
بیرس  یفب پسمان  یر مسقط ویور 

و رود تجزیه و  GISعمان با اسهفایه ال 

 تحلدل ولن 

ال مرا ق  امل مرا ق ادعمارات  ادسب   یرص  5ترشا 

بیای یفب پسمان   راخهه ادقییات به عروان بشهییب مکان 

 . ان   ه

 4 و اویو 1آوانهوریوا
مطادعه یفب پسمان  یر جروب  یق  

 AHPویور ندجییه با رود 

 22یرص  مرطقه موری مطادعه وضعدت نامراسب   5762

یرص  مرطقه  5167مراسب و  نسبهاً یرص   یایط 

؛ همچردب با ر  موضعدت مراسب بیای یفب پسمان  

 . با   مطقه یر قسمت جروب  بشهییب مر

 و همکاران 2سلدکی
یفب پسمان  یر  شی ادالیک تیوده  با 

 GISو  MCDAرود 

 46یرص  تا  81یفب پسمان  مراسب یر ایب  شی بدب 

یرص  مهغدی است و به  ور ول  نیان یایه   ه است 

 با   مایب مح ویه بیای یفب پسمان  مراسب 

 و همکاران 6وییم 
بیرس  یفع پسمان  یر جوان روی  شی 

 GISو  MCDAویمانیاه با رود 

یرص  مرطقه موری مطادعه یر  شی جوان روی بیای  25

 .با ر  نمیفع پسمان  مراسب  یاب مکان

 و همکاران 1بیوت
یفع پسمان  یر  شی بر  ملا   یاب مکان

 GIS و AHPویور میاوش با رود  

ادعه بیای یفب لباده یرص  مح ویه موری مط 24

 70یرص  مراسب و  54یرص  نامراسب   75نامراسب  

 . با ر  میرص  بسدار مراسب 

 مدیآبایی و عب ی قلعه
یفب پسمان  با اسهفایه ال مرطق  یاب مکان

 AHPبوددب و م   

 هایقسمتح فاصل بووان  سدمدره یر  یهامح ویه

فب پسمان  جروب  روسهای وان  بشهییب مکان بیای ی

 . با   م

 سیای  و همکاران
یفع پسمان  جام   شیی یر  یاب مکان

 AHP شی ایج اسهان فارس با م   

مکان فعل  یفب پسمان  یر  شی ایج با توجه به ابعای 

 یایط اوودوژیک مرطقه و  ژئومورفودوژیک 

اسهان اریهای رول یندا یر بشهییب سایت ممکب یر مرطقه 

                                                             
1 Alkaradaghi 

2 Hereher 

3 Akintorinwa 

4 Okoro 

5 Çeliker 

6 Karimi 

7 Barakat 
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 نتیجه پژوهش مورد بررسی سال محققین

 ه است. اسهقیار یافه

 حد ریان و همکاران
 هایم  بیرس  یفب پسمان  با اسهفایه ال 

AHP_FUZZY و FUZZT 

TOPSIS یر  شی پاو  ت اسهان تشیان 

یفب پسمان  فعل   یاب مکانانهخاب  نسبت به  یهاتیسا

 بشهیی بیخوریار است.  یاب مکانال وضعدت و 

 لیاری و همکاران 
ن  جام   شیی با یفب پسما یاب مکان

 یر  شیسهان جلفا AHPتکردک 

 ما  غیب  شیسهان بشهییب مکان بیای یفب پسمان  

 . با   م

 ساداری و همکاران 
یفب پسمان  با م    یاب مکان

AHP_FUZYY یر  شی  دیال 

ودلومهیی  شی  دیال با  72یر فاصله و  عاع  ایمرطقه

  بشهییب  ماد هایقسمتهکهار و یر  515مساحت 

 . با   ممکان بیای یفب پسمان  

 

یفب لبادده یر تمدام مردا ق  وده انسدان یر آن  یاب مکان  وی مبا توجه به تحقدقات صورت گیفهه  میخص 

به صورت صحدح صورت گددیی  خدلد  ال  یاب مکانسکونت یا هه یارای اهمدت بسداری بویه است. لییا وه اگی 

. اما بای  عروان ویی هی و ام ال پژوهیگیان فقط مح ویه وی م  یفب پسمان  واسهه ب یاب مکانمیکلات نا   ال 

ال تحقدقات فوق و صورت  و امهدچ؛ یر واقع ورر  میفب لباده مطیح  یاب مکانای را به عروان مکان مطلوب بیای 

ما یر ایب پژوهش علاوه بی تعددب مکان . دذا ان ن ایهگذ هه یفب پسمان  را موری تجزیه و تحلدل قیار  هایمکانگیفهه 

تا مکان قبل  یفب پسمان  یر ایب  شیسدهان را  ایریا ههمراسب بیای یفب پسمان  یر  شیسهان گیگان  سع  بی آن 

 موری بیرس  و تجزیه و تحلدل قیار یهدر. 

 مواد و روش -2

 محدوده مورد مطالعه -2-9

 16یقدقه  یق  و عیض جغیافدای   42یرجه و  24یقدقه تا  71یرجه و  24 شیسهان گیگان یر  و  جغیافدای  

(؛ ایدب  شیسدهان اسدهقیار یافهده یر 7یقدقه  ماد  قیار گیفهده اسدت ) دکل  22یرجه و  16یقدقه تا  10یرجه و 

 کدب و همکاران   )جشان  با   مهکهار را یارا  70881 ماد  ارتفاعات ادبیل است وه مساحه  بادغ بی  هایبخش

 2 شی   1بخش   5. ایب  شیسهان یارای با   ماسهان گلسهان  های شیسهان( و ال ایب حدث رتبه چشارم بدب 7121

نفی جمعددت  410000(. همچردب  شیسهان گیگان بادغ بی 7126)مص ق و همکاران   با   مروسها  21یهسهان و 

یرجه سانهدگیای و  2/78ددانه به تیتدب (؛ یرجه حیارت و بارد مهوسط سا7121 کدب و همکاران   است )جشان 

ال  ما  به سمت جروب  ارتفاع و  یه  مهای توپوگیاف   شیسهان گیگان نیان مدلدمهی یر سا  است. ویژگ  800

 (. 7126)مص ق و همکاران   یاب  م دب  افزایش 
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 محدوده مورد مطالعه -9شکل 

 شناسی پژوهشروش -2-2

ای ال ا لاعات با میاجعه . یسههگدیی مر یسهه تحقدقات توصدف  و تحلدل  قیار پژوهش حاضی ال نظی ماهدت ی

. بیای یسهداب  به ییگدی ا لاعدات همچدون ان آم ه( به یست ایمرطقهبه وهابخانه  ایارات همچون )سالمان آب و 
7Dem 10 راس  آمییکا مهی مرطقه ال سایت لمدب (USGS) مد   رقدوم  یب بشیه گیفهه   ه است و ال  ییق ا

؛ و بیای به یست آورین راه اصل  با رجوع به ان گییی ه   دب   بقات ارتفاع  و خطوط آبیاهه اسهخیاج ارتفاع 

بشدیه  Google Earth افزارنیمو تعددب  شیهای موجوی یر  شیسهان گیگان ال  (Open Street Map)سایت 

 گیفهه   ه است. 

اسهخیاج  محدط لیستو اصو   یاوهابخانه اخص ال  ییق مطادعات  77یفب پسمان   یاب مکانبیای بیرس  

یر اخهددار  2ادد   7 هایارلدبا  هاپیسیرامهیر نظی گیفهه   یا اخصه یبر یسهه(. بع  ال 5گییی ه است ) کل 

ال  5HP)(Aهدا یر مد   گذا هه   ه است؛ بدیای ولن یهد   داخص ها اخص بر یاودویتمهخصصدب بیای 

 تی ال  بکه عصدب  مصدروع  بشهی و وامل یاب مکاناسهفایه   ه است. یر ایامه بیای  Expert choice زارافنیم

(ANN)1  و بعد  ال فدالی ان  د هها فالی بشیه گیفهه   ه است؛ ابه ا هی یک  ال  اخص 4دایه()پیسوهیون چر 

 سالی گییی ه است.  سالی   بکه عصب  مصروع  پدایه

                                                             
1 Digital Elevation Model 

2 Analytic Hierarchy Process 

3 Artificial Neural Networks 

4 Multilayer Perceptron 
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 .دفن پسماند یابیمکانای در نظر گرفته شده برای هشاخص -2شکل 

 نتایج و بحث  -9

 ماد   شیسهان یارای وضعدت بسدار نامراسب است؛ لییا  هایقسمتیر بع  لمدریراس  یر  شیسهان گیگان 

هدای مسدهع  هاست  وه ایب عوامل لمددبهای بسهیجوان  و مخیو ه افکرهمحل اسهقیار آبیفت هایقسمتوه ایب 

های اسلدت  میمدی  رس و ووارتزیدت . بشهییب مکان ومیبر  مدان  است وه یارای سرگور  مورلی را فیاهر ویا

جروب  یارای نفوذ  هایقسمت ماد   شیسهان نسبت به  هایقسمت؛ دالم به ذوی است یر لمدره نفوذ آب با   م

باعث نفدوذ  ددیابه  ورر  مهشای  وه ایجای ها و دیلبه یددل  کاف هاگسل(؛ وجوی 1) کل  با   مپذییی بدیهی 

. گسل  وی مهای آب لییلمدر  لیی لمدر    ه و یر واقع باعث آدویگ  سفیه یهاآببه یرون  هالبادهحاصل ال 

و آن نواح   ور  مادبیل و گسل  اهکوه ال مرطقه جروب  شیسهان گیگان و ال مرطقه ناهار خوران و لیارت عبور 

 (؛ 4یفب پسمان  نامراسب است ) کل  یاب مکانوه بیای  روی مخدز  شیسهان گیگان به  مار  جزء مرطقه دیله

جردوب  یارای ارتفاعدات بدیدهیی بیخدوریار اسدت و یر  هایقسدمتال نظی ارتفاعات   شیسهان گیگدان یر 

مهدی ارتفداع  7200اتی ال ؛ دذا با توجه به  بقات ارتفاع  نواح  وه باد وی م ماد  ال ارتفاعات واسهه  هایقسمت

مساع  یر نظی گیفهه   ه است  واملاًمهی به عروان نواح  پست و  7000نامساع  و نواح  ومهی ال  واملاًیارن  نواح  

ه  دب افزایش یاب  ؛ هرگام  و وی م(. ال بع  هد رودوژیک   دب به عروان یک فاوهور بسدار مشر  راخهه 2) کل 

های تر تی سیعت بدیهیی خواه  یا ت. برابیایب لمدب با  دب تر      . دذا آب یر  دبتی خواهاهتلمان تمیوز وو

(. اما 7122مسطح بیخوریار هسهر  )آییرشون  و همکاران   یباًتقیهای ور  دب و ال یب  پدک بدیهیی نسبت به لمدب

تر  یفب لباده چه  هایدب   لییا یر آی  میر امی مکان یاب  یفب لباده   دب به عروان یک پارامهی فدزیک  به حساب 
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( بدا میدکل هاییساختلو  هاراهال نظی جاری   ن  دیابه لباده به هرگام بارن گ  و چه ال نظی اقهصایی )اح اث 

جروب   شیسهان گیگان  هایقسمتعروان ویی یر  توان م(. به  ور ول  7184)فیهویی و همکاران    وی ممواجه 

 (6) کل  با   مپسمان  بقات  دب یارای مکان نامراسب  بیای یفب با توجه به افزایش  

به یو تا ال  توان مو  یه  موه ول  شیسهان را پو ش  با   مهای مهع یی  شیسهان گیگان یارای رویخانه

ی؛ ایب های آن  یعر  رویخانه ادرگ ره و لیارت وه ال سمت جروب به  شیسهان گیگان امه ای یاری ا اره ویمشمهییب

(؛ یر بیرس  عمق چاه آب بای  ا اره 1) کل  ور  میرص  آب  شیسهان گیگان را فیاهر  10یو رویخانه بادغ بی 

؛ لییا وه عمق چاه آب  با   مجروب   هایقسمتویی نواح   ماد   شیسهان یارای وضعدت نامراسب  نسبت به 

راض  با توجه به ا لاعات به یست آم ه  نواح  میوزی (؛ یر لمدره واربیی ا8) کل  با   منزییک به سطح لمدب 

به محل قیارگددیی اراضد   توان موه ال یدایل آن  با   ممکان بیای یفب پسمان   تییبنامراسب شیسهان گیگان  

 توان مجرگل  ) بدع  و ی ت وا ت( و لراعت ییر و غدیه نام بیی؛ اما یر ایب لمدره بشهییب و مساع تییب مکان 

یفب  یاب مکان (؛2) کل  با   مهای بایی و فاق  پو ش گداه  ح  جروب  شیسهان ا اره ویی وه یارای لمدبنوا

پسمان  به یددل مسائل  مانر  آدویگ  آب  آدویگ  هوا  حییات موذی  گیی وغبار  آتیسولی  تیافدک و سی ص ا و 

 گییی مع م رضایت ساوردب  شی و روسهای   های ا یاف  باعث نارحه  وهمچردب به صیفه بوین اقهصایی لمدب

ای (. دذا با توجه به ایب مطادب مکان یفب پسمان  باید  فاصدله7127بد خه  و ویاورلی  دیالی مسلمان   ) ادب

مراسب با میاوز جمعده  یا هه با  . پیاور گ   شی و روسها یر نقاط  ماد  نسبت به نواح  جروب   شیسهان بدیهی 

اصدل    هایراهها   ای ال بزرگیاه (. محل و قیارگدیی یفب پسمان  بای  ح اقل فاصله77و  70 کل )  وی میی ه 

راهآهب و غدی یا هه با   تا یر معیض یی  همگان نبا   و بوهای نامطبوع موری آلار رفت و آم  ورر گان نبا د . 

جوی  نا   ال مقدداس رعایدت  ر عامل صیفه  فاصله ال راه نبای  خدل  لیای با   وه هیاب مکانهمچردب یر لمدره 

(. مکدان یفدب 7127بدد خه    مسدلمان و  اددب  ددیالی ونقل واهش یابد  )ویداورلی گییی و هر هزیره حمل

مهدی و حد اوثی یدک ودلدومهی  120های یسهیس  ح اقل بایسه  ال  بکه جایه اسهان اریهاپسمان های  شیی  بق 

مهی  1000به یسهور سالمان ملل ح اقل فاصله ال فیویگاه بیای یفب لباده بای   با توجه(. 75فاصله یا هه با   ) کل 

 (:5( )ج و  71( )7120با   )فدیولی و امانوور  
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 های مورد بررسیفواصل و طبقات در نظر گرفته شده برای شاخص -2جدول 
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 (AHP) 9 تکنیک سلسله مراتبی -9-9

 راس  به تیتددب یر  یو فاوهور  دب و لمدب AHPبا توجه به نهایج به یست آم ه ال نظی وار راسان یر م   

و  5اند  )جد و  تییب اودویت قیار گیفهدهل فیویگاه یر پایدبباداتییب اودویت و فاصله ال ال گسل  ارتفاع و فاصله ا

 (.74 کل 
 

 توسط کارشناسان. AHPشاخصهای مورد نظر در مدل  بندیاولویت -9جدول 
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            واربیی اراض 

            فاصله ال روسها

            فاصله ال گسل

            لمدب  راس 

           لییلمدر  آب  

            فیویگاه

 

 
 AHPوزندهی حاصل از مدل  -94شکل 

 

اما   با  ماگیچه نواح   ماد   شیسهان یارای  دب و ارتفاع مراسب  AHPیر نهایج به یست آم ه ال تکردک 

بیخ  ال یدایل باعث   ه است وه ایب نواح   ماد  به خصوص یر میوز آن به عروان ندواح  نامراسدب یر نظدی 

گذار بویه است وه یر ایامه به آنشا ا اره خواه    . لمدب  راس  یومدب  اخص  دیتأثگیفهه نیوی وه یدایل  یر آن 

های بسدهی جدوان  د   شیسهان به یددل وجوی آبیفتاست؛ به ایب صورت وه نواح   ما AHPتاثدیگذار بی م   

. فاصله ال آبیاهه  اخص بع ی است وه تاثدیگذاری با   ممکان بیای یفب پسمان   تییبنامراسبها مخیو ه افکره

 دماد   هایقسمت یه  م؛ همچردب وضعدت چاه آب نیان  وی مآن یر تمام   شیسهان به صورت مرف  یی ه 

نزییک  به سطح لمدب یر وضعدت نامساع ی قیار یاری؛ بیای تحلدل آن بای  بدان ویی اگی چه  دب   شیسهان به یددل

 راسد  نامسداع    یفب پسمان  است امدا فاوهورهدای ییگدی همچدون لمددب یاب مکانیک  اخص بسدار مشر یر 

  اسهقیار  شیها یر  ما  آب نزییک به سطح لمدب  پیاور گ  نقاط روسهای  هایچاهها  وجوی پیاور گ  رویخانه

 هایقسدمت شیسهان گیگان باعث   ه نواح   ماد   بسدار نامطلوب و نامطلوب بیای یفب پسمان  با  . اما یر 
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یفدب پسدمان   یداب مکان ما   یق   قسمه  ال نواح  جروب  و ومیبر  مدان   شیسهان نواح  مساع تیی بیای 

ا   شی  فیویگاه و رویخانه فاصله یا هه و ارتفاعات مساع ی یر بعض  ال آب  گسل  روسه هایچاه؛ لییا ال با   م

؛ یر لمدره مکان قبل  یفب پسمان  یر  شیسهان گیگان یر مح ویه هزار پدچ و با توجده بده  وی مایب نواح  یی ه 

 (. 72وه مکان مراسب  بیای یفب پسمان  نبویه است ) کل   وی میی ه  AHPم   
 

 
 .AHP نهایی حاصل از تکنیک نقشه -95شکل 

 

 (ANN)شبکه عصبی مصنوعی  -9-2

یر نظی گیفهه   ه(  هاییهدابر ی های اودده )فواصل و یسههبیای محاسبه و به یست آورین  بکه عصب  ابه ا دایه

سهون یر  ل سایزها و بیابیی سطی وسکپد ان   هسالی  ها فالی(. ال یدایل اصل  ایب وه دایه4)ج و   ان   هفالی 

؛  بکه عصب  مصروع  قابلدت آمولد را یا هه است تا با توجه آمولد یی ه   ه بهوان  با   مهای موری نظی دایه

بیای رون  م    بکه عصب  مصروع  یر  AHPم   را بشهی پدایه سالی ور ؛ دذا یر ایب راسها خیوج  نشای  م   

 ور .  بدر پدشن  م   را روالایبنظی گیفهه   ه است تا بهوان  با اسهفایه 
 

 هافازی سازی شاخص -4جدول 

 فازی سازی

 کل   کل واهی  S لمدب  راس  

 کل   کل افزایی  S گسل

 کل   کل واهی  S ارتفاع

 کل  S کل واهی    دب
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 فازی سازی

 کل  خط  افزایی  فاصله ال خطوط آبیاهه

 کل  خط  افزایی  لیی لمدر  یهاآب

 کل   کل واهی  S واربیی اراض 

51 کل   خط  افزایی  فاصله ال  شی

 کل  S کل افزایی   فاصله ال روسها

 کل  خط  واهی  اصل  هایراهفاصله ال 

 کل    کل افزایی  S فاصله ال فیویگاه

 .7121؛ ندکزای و همکاران  7125ماخذ: تقدزایه یوا و همکاران  
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 جدول کارایی شبکه عصبی -21نمودار خطای هیستوگرامی شبکه عصبی مصنوعی           شکل -91شکل 

 مصنوعی

نقطه و اتصا  بیای آمولد م   یر نظی گیفهه   ه است  وه  740همان  ور وه یر ج و  میخص   ه است 

   51) کل  با   مموری آن بیای تست ویین  10و  (validation)موری بیای اعهبار سرج   10موری   740ال ایب  

 (.2و ج و   10  52  58

 

 

 ماتریس شبکه عصبی مصنوعی -27شکل                 نمودار رگرسیون شبکه عصبی مصنوعی -21شکل 
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 که عصبی مصنوعیاعتبارسنجی و آزمایش شب -5جدول 

Training 140 

Validation 30 

Testing 30 

 

. یر مدواریی همچدون موضدوع حاضدی وده با   مآمولد ما دب بیاساس رخ ایهای موجوی  هایم  اجیا 

رخرمون  ال پ ی ه موری نظی وجوی ن اری و یا تع ای رخ ایها ان ک است  آمولد م   نددال بده تعد ای بدیدهیی ال 

. یر ایدب راسدها با   م  مبرا Expertتصمدر گدیی  هایم  ما دب بی اساس  هایم  . اسهفایه ال با   مرخ ای 

 بشیه گیفهه   ه است.   AHPبیای آمولد م    بکه عصب  مصروع  ال م   

(  نواح   ماد   شیسهان گیگان مکان نامراسب  بیای یفب پسمان  17با توجه به نقیه نشای   بکه عصب  ) کل 

؛ و با   م؛ لییا وه ال  یف  ایب نواح  هر به  شی  روسها  چاه آب  فییوگاه   بکه آبشای سطح  نزییک ا  ب م

هدا هر ال  یف ییگی یارای ویژگ  لمدریراس  نامراسب وه محل اسهقیار آبیفهشای بسهی جدوان و مخیو ده افکرده

 . با   نممکان مراسب  بیای یفب پسمان   . یر م    بکه عصب  ندز بای  عروان ویی مح ویه هزار پدجبا   م
 

 
 .ANN تقشه نهایی حاصل از تکنیک -99شکل 
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 گیرینتیجه -4

تا علاوه بی  بشهییب مکان بیای یفب پسدمان  یر  شیسدهان گیگدان  یفدب  ایریا ههیر ایب تحقدق ما سع  بیآن 

های ا لاعات جغیافدای  و با تکده هفایه ال سدسهرپسمان  گذ هه ایب  شیسهان را موری بیرس  قیار یایهایر. دذا با اس

 5صورت پذییفهه است. نهایج ارائه  د ه ال  یاب مکان اخص ایب  77و با اسهفایه ال  AHP  ANNبی تکردکشای 

 ماد   شیسهان به  هایقسمتمکان بیای یفب پسمان   تییبنامراسبنیان یایه   ه است وه  ANNو  AHPم   

آب لییلمدر   نزییک  به فیویگاه  نزییک  به  شیهای  شیسدهان  لمدریراسد   هایچاهیک  به یدایل  همچون نزی

مراسب بیای یفب پسمان  یر  هایمکان؛ و بای  گفت  با   مآسفادهه و نزییک  به روسها  هایراهنامراسب  نزییک  

ل نواح  جروب   شیسدهان یر  ماد  غیب    ما   یق   خط مدان   شیسهان و بعض  ا هایقسمتم     5م   

صورت گیفهه میخص   ه است مح ویه هزار پدچ یر  هایم  نظی گیفهه   ه است. دالم به ذوی است با توجه به 

گذ هه  به عروان مکان بسدار نامراسب بیای یفب پسمان  بویه است. یر حا  حاضی یفب اصود  پسمان های  شیسهان 

ودلومهیی  شی گیگان میوز اسدهان  40  ایب وارخانه یر فاصله گدیی مانجام  گیگان یر سایت غیب  اسهان )آق قلا(

هکهار واقع گییی ه است وه پد  ال حمدل و انهقدا  ال  80گلسهان و بدب  شیهای آق قلا و گمدش توه با مساحت 

 .گییی ممیاوز تودد  به وارخانه بالیافت  پییالد و تب یل به ووی آد  ومووست 

 کتابنامه

)مطادعه موریی:  شی     قدی(   GISیفب پسمان   شیی با اسهفایه ال  یاب مکان. 7121   بابک؛  کور  عل ؛ پیبار  لهیا؛ اجهماع

 .751 -718  صص: 10سا  هیهر   ماره پداپ   ایمرطقه ریزیبینامهفصلرامه 

آبای  پایانرامه وار راس  ار  .   شی خیم . تحلدل مکان یفب پسمان 7122ون   احم ؛ وییم   حاج ؛ آلایخان   پاوزای؛  آییره

 موسسه آمولد عاد  باخهی ایلام.

بی وداهش سدیانه توددد  پسدمان   مؤثی. بیرس  و ارلیاب  عوامل اجهماع  7126گی  یعقوب؛ انصاری  محم حسدب؛  پدوسهه

 .557 -516  صص: 4خانگ   نیییه علوم و تکرودوژی محدط لیست   ماره 

سدالی . مقایسه و اعهبار سدرج  یو رویکدیی بشدرده7121ماهدر   عب ادیسو ؛  اریوان    اهیه؛ سلمان کدب  فا مه؛  جشان 

 .41 -22  صص: 52  سا  هیهر   ماره مجله جغیافدا و آمایش فضایر آمایش سیلمدب  شیسهان گیگان   هایواربی

های ا لاعات مکان  و تحلدل سلسه فایه ال تکردک شیی با اسه هایلبادهیفب پسمان   یاب مکان. 7124حجالی   سد اس ادله؛ 

  صص: 24سا  نولیهر   ماره   ریزیبینامهنیییه علم  و پژوهی  جغیافدا و میاتب : مطادعه موریی:  شیسهان میاغه  

752- 702. 

یفب پسمان   شیی  محل یاب مکان. 7121قلات   سارا؛  لایه  ایوب؛ عزیزی حد ریان  پدمان؛ رنگزن  واظر؛ ملک   سعد ؛ تق 

: مطادعه موریی  شی پاو  ت اسهان تشیان  GISیر محدط  Fuzzy-TOPSISو  Fuzzy-AHP هایم  با اسهفایه ال 

 . 7 -71  صص: 7  یوره سوم   ماره امه بش ا ت و توسعهرفصل
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مراسب یفب لباده  هایکانم یاب مکان. ارلیاب  و 7125نژایوا    سد  مصطف ؛  لمان   اصغی؛ اح نژایرو ه   محسب؛ ه ایت

)مح ویه موری مطادعه: حوله اسهحفاظ   شی قائمیشی(  پایانرامه  AHPیر اراض  و مرا ق  ماد  اییان با اسهفایه ال م   

 وار راس  ار    یانیگاه لنجان. 

 AHPمان  با اسهفایه ال م   یفب پس یاب مکان. 7127خان   وامیان؛ اباذردو   شیام؛ اباذردو  سجای؛  ادله؛ موس  لیاری  ویامت

 .74 -58  صص: 1یوره او    ماره  جغیافدا و مطادعات محدط  )مح ویه موری مطادعه:  شیسهان جلفا(  

یر محدط  AHP_fuzzyیفب پسمان   شیی با اسهفایه ال  یاب مکان. 7126ی ون؛ یساداری  میجان؛ معاض   هایی؛ رایمرش  ف

GIS  702  صص: 7سا  یالیهر   ماره  بش ا ت   لوع پژوهی  –فصلرامه علم   دیال(  )مح ویه موری مطادعه:  شی- 

26 . 

یفب پسمان  جامد   دشیی یر ندواح   دشیی  یاب مکان. 7124سیای    محم حسدب؛ رضای   محم رضا؛ جعفیی  حمد ؛ 

 نامه وار راس  ار    یانیگاه یزی.  )مح ویه موری مطادعه:  شی ایج(  پایان
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 . 62 -85  صص: 56   ماره سا  هفهرمجله آمایش و فضا  یر  شیسهان گیگان  

محل یفب پسمان   شیسهان بووان با اسهفایه ال مرطق بدوددب و  یاب مکان. 7126قلعه  عل  حسدب؛  مدیآبایی  مصطف ؛ عب ی
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